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I.

∆εδοµένα προσωπικού και επαγγελµατικού χαρακτήρα

1.

Ποιες πτυχές των προσόντων σας και της επαγγελµατικής σας
εµπειρίας θεωρείτε ότι είχαν ιδιαίτερη σηµασία για το διορισµό σας και
τα µελλοντικά σας καθήκοντα ως επιτρόπου;
Πιστεύω ότι η επαγγελµατική µου πείρα και οι θέσεις που είχα στη διοίκηση και την
κυβέρνηση αποτελούν γερά θεµέλια για να αναλάβω τις ευθύνες που συνεπάγεται η
ιδιότητα του µέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πείρα µου στις υποθέσεις της ΕΕ
άρχισε το 1993, όταν διετέλεσα κοινοβουλευτικός σύµβουλος για ευρωπαϊκά και
διεθνή θέµατα στο ρουµανικό κοινοβούλιο, όπου ήµουν αρµόδιος για την επιτροπή
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και για τις σχέσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το 1995, όταν τέθηκε σε ισχύ η συµφωνία σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ρουµανίας, ασχολήθηκα επίσης µε τη γραµµατεία της µικτής
κοινοβουλευτικής επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ρουµανίας.
Αυτή η πείρα αποτέλεσε τη βάση για την επόµενη πρόκληση. Το Μάιο του 2001
διορίστηκα αναπληρωτής κύριος διαπραγµατευτής και εν συνεχεία κύριος
διαπραγµατευτής άµεσα αρµόδιος για το συντονισµό της προετοιµασίας της
Ρουµανίας για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και για τη
σύνταξη της συνθήκης προσχώρησης στην ΕΕ. Μετά την υπογραφή της συνθήκης
προσχώρησης, όταν η Ρουµανία κατέλαβε θέση παρατηρητή στο Συµβούλιο και στις
επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχα επίσης την ευθύνη για το συντονισµό των
πολιτικών και των θέσεων της Ρουµανίας για τα θέµατα της ΕΕ.
Η µεγάλη πείρα µου στον εν λόγω τοµέα µου έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθώ µε
ολόκληρο το φάσµα των θεµάτων της ΕΕ, να έχω στενή επικοινωνία µε ευρύ κύκλο
φορέων και ενδιαφεροµένων και να διατηρήσω µόνιµο διάλογο µε τα ευρωπαϊκά
όργανα, στοιχεία τα οποία, κατά την άποψή µου, αποτελούν ισχυρά «όπλα» για την
αντιµετώπιση των προκλήσεων του µελλοντικού ρόλου µου ως επιτρόπου.
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II.

Ανεξαρτησία

2.

Πώς αντιλαµβάνεσθε την υποχρέωση να ασκείτε τα καθήκοντά σας µε
ανεξαρτησία και πώς ακριβώς σκοπεύετε να εφαρµόσετε την αρχή
αυτή στην πράξη;
Η καλή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται όντως από την εύρυθµη
λειτουργία των οργάνων της, στο πλαίσιο των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων τους.
Στην περίπτωση της Επιτροπής, η ικανότητά της να εκτελεί τα καθήκοντα που της
αναθέτουν οι Συνθήκες και να επιτελεί το ρόλο της ως «έντιµου διαµεσολαβητή» για
την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την αµεροληψία των µελών της.
Η ανεξαρτησία των επιτρόπων, όπως καθορίζεται στις Συνθήκες, τους παρέχει το
πλαίσιο για την εκτέλεση της αποστολής και του καθήκοντός τους να επιδιώκουν και
να προστατεύουν το γενικό συµφέρον της Κοινότητας, προς όφελος όλων των κρατών
µελών. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα του τρόπου µε τον οποίο
εργάζεται η Επιτροπή και του τρόπου µε τον οποίο είναι σε θέση να εκτελεί µε
επιτυχία τα καθήκοντά της. Εποµένως, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διατηρηθεί η
ανεξαρτησία της.
Προσυπογράφω εξ ολοκλήρου αυτή τη θεµελιώδη αρχή και θα σεβαστώ µέχρι
κεραίας τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης. ∆εν θα δέχοµαι οδηγίες από καµία
κυβέρνηση ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα, δεν θα ασκώ κανένα άλλο επάγγελµα και
θα αποφύγω κάθε πιθανή σύγκρουση συµφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό, θα λαµβάνω
δεόντως υπόψη µου όλα τα διακυβευόµενα συµφέροντα και θα επιδιώκω να
επιτυγχάνω τη σωστή ισορροπία στην προάσπιση και την προώθηση του γενικού
συµφέροντος της Κοινότητας σε κάθε επιµέρους τοµέα.

3.

Θα µπορούσατε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λεπτοµέρειες
για τις πρόσφατες και τις τρέχουσες επιχειρηµατικές σας
δραστηριότητες, τα οικονοµικά και πολιτικά σας συµφέροντα και
θέσεις, και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που ενδεχοµένως δεν
συµβαδίζει µε τα µελλοντικά σας καθήκοντα;
∆εν έχω κανένα οικονοµικό ή πολιτικό συµφέρον που θα µπορούσε να συνεπάγεται
σύγκρουση συµφερόντων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων µου ως επιτρόπου.
Πάντοτε ήµουν αφοσιωµένος αποκλειστικά στην εργασία µου, είτε σε
κοινοβουλευτικές είτε σε κυβερνητικές υπηρεσίες, και δεν κατέλαβα καµία άλλη θέση
ούτε έχω άλλες δεσµεύσεις που να είναι ασυµβίβαστες µε τα καθήκοντα του µέλους
της Επιτροπής.
Υποστηρίζω απόλυτα τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας των επιτρόπων και πιστεύω
πραγµατικά στην ανάγκη να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αξιοπιστία για όσους
κατέχουν κάποια πολιτική θέση.

III. Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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4.

Ποιές είναι κατά την άποψή σας οι συνέπειες του γεγονότος ότι η
συνταγµατική συνθήκη δεν είναι δυνατόν να αρχίσει να ισχύει, όπως
ελπιζόταν αρχικά, την 1η Νοεµβρίου 2006; Με ποιο τρόπο θα µπορούσε
να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειµένου να επιτευχθεί ο
απαραίτητος συνταγµατικός διακανονισµός για την Ευρωπαϊκή Ένωση
πριν από το έτος 2009;
Συµµερίζοµαι το όραµα µιας ισχυρής και συνεκτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανής να
εκπληρώσει το πεπρωµένο της ως σηµαντικού παράγοντα στην παγκόσµια σκηνή.
Μια ισχυρή Ένωση χρειάζεται κατάλληλη νοµική βάση και ισχυρά όργανα.
Είµαι πολύ υπερήφανος για το γεγονός ότι είχα το προνόµιο να είµαι ένας από
εκείνους που υπέγραψαν τη συνθήκη προσχώρησης, µε την οποία η χώρα µου
επικύρωσε επίσης τη συνταγµατική συνθήκη.
Συµµερίζοµαι πλήρως τις απόψεις του προέδρου κ. Barroso σχετικά µε το πόσο
τροχοπεδείται η πρόοδος της Ένωσης χωρίς τα µέτρα που προτείνονται στο σύνταγµα.
Τα προβλήµατα που επιδίωξε να αντιµετωπίσει το σύνταγµα δεν έχουν εξαλειφθεί και
υπάρχουν πολλοί τοµείς στους οποίους, χωρίς το σύνταγµα, η Ένωση δεν µπορεί να
υλοποιήσει τις πολιτικές που προσδοκούν οι πολίτες της.
Η Επιτροπή επιδιώκει ενεργά να διατηρήσει την ορµή της συζήτησης για το
σύνταγµα. Το «σχέδιο ∆», που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2005, προώθησε µια
σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην πραγµατοποίηση ευρείας δηµόσιας συζήτησης
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ενέργειες του «σχεδίου ∆» συνέβαλαν
πραγµατικά στη διεξαγωγή εποικοδοµητικών συζητήσεων σχετικά µε τον τρόπο µε
τον οποίο πρέπει να προχωρήσουµε. Συγχρόνως, το έγγραφο που εξέδωσε η Επιτροπή
το Μάιο του 2006 µε τίτλο «Πρόγραµµα δράσης µε βάση τα αιτήµατα των πολιτών:
παράγοντας αποτελέσµατα για την Ευρώπη» καθόρισε τη σωστή πορεία που πρέπει
να ακολουθήσουµε στο µέλλον: µια διττή στρατηγική µε στόχο, αφενός, την επίτευξη
συγκεκριµένων πολιτικών αποτελεσµάτων και, αφετέρου, την επιτέλεση προόδου
προς την κατεύθυνση της ταχείας επίτευξης µιας θεσµικής συµφωνίας.
Χαιρετίζω την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσδιοριστεί το κόστος
που συνεπάγεται η µη ύπαρξη συντάγµατος και γνωρίζω ότι η Επιτροπή θα καταθέσει
τη συµβολή της για το εν λόγω θέµα πολύ σύντοµα. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έχουν να διαδραµατίσουν κρίσιµο ρόλο όσον αφορά την προσπάθεια να
επιτευχθεί συναίνεση σχετικά µε το είδος της θεσµικής συµφωνίας και την παροχή
βοήθειας στη γερµανική προεδρία, προκειµένου να ενεργοποιήσει εκ νέου τη σχετική
διαδικασία κατά το πρώτο εξάµηνο του επόµενου έτους.

5.

Η στρατηγική της Λισσαβώνας αποτελεί δεκαετή στρατηγική που
αποσκοπεί να καταστήσει την ΕΕ τη δυναµικότερη, πλέον
ανταγωνιστική και αειφόρο οικονοµία στον κόσµο έως το 2010. Η
στρατηγική της Λισσαβώνας περιλαµβάνει τους τρεις πυλώνες της
αειφόρου ανάπτυξης: την οικονοµία, τις κοινωνικές υποθέσεις και το
περιβάλλον. Το έτος 2010 θα συµπέσει µε τη λήξη της θητείας σας. Ως
επίτροπος, σε ποιες ενέργειες θα προβαίνατε για να επιταχύνετε την
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πρόοδο των στόχων της Λισσαβώνας και, κατά την άποψή σας, ποιες
θα έπρεπε να είναι οι κύριες προτεραιότητες;
Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, ικανή να επιτύχει τους στόχους της διαρκούς ειρήνης,
σταθερότητας και ευηµερίας για τους πολίτες της και να διαδώσει τις ευρωπαϊκές
αξίες σε όλο τον κόσµο, εξαρτάται από την ικανότητά της να είναι κινητήρια
ανταγωνιστική οικονοµική δύναµη σε διεθνές επίπεδο. Κατά συνέπεια, η βασική
προτεραιότητα πρέπει να είναι να επιταχυνθεί ο ρυθµός των αλλαγών, ιδιαίτερα στους
τοµείς της περαιτέρω ανάπτυξης ενός υγιούς επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, της
βελτίωσης της νοµοθεσίας και της καινοτοµίας, οι οποίοι µπορούν να συµβάλουν στη
δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε µια ενοποιηµένη και
ανταποκρινόµενη στις ανάγκες των πολιτών αγορά εργασίας.
Οι εκθέσεις που υποβλήθηκαν πρόσφατα από τα κράτη µέλη σχετικά µε την
εφαρµογή των εθνικών µεταρρυθµιστικών τους προγραµµάτων επιβεβαιώνουν τη
θετική γενική τάση, αλλά και την ανάγκη να γίνουν περισσότερα πράγµατα σε
ορισµένους τοµείς. Περισσότερη πρόοδος απαιτείται, παραδείγµατος χάριν, στη
δηµοσιονοµική βιωσιµότητα, στα ζητήµατα ανταγωνισµού και εσωτερικής αγοράς,
καθώς επίσης στην ενέργεια και το περιβάλλον. Η Επιτροπή βοηθά τα κράτη µέλη να
ανταλλάσσουν, να αναπτύσσουν και να στηρίζονται στις καλύτερες πρακτικές τους,
µια στρατηγική που αρχίζει να αποδίδει καρπούς.
Η ενίσχυση της επικοινωνιακής προσπάθειας για την προβολή των οικονοµικών
µεταρρυθµίσεων πρέπει επίσης να αποτελεί προτεραιότητα. Η εξασφάλιση ευρείας
δηµόσιας στήριξης για την υλοποίηση του οράµατος µιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που
θα έχει αυτοπεποίθηση και θα θεωρεί την παγκοσµιοποίηση ως ευκαιρία και όχι ως
απειλή έχει τεράστια σηµασία. Τόσο η Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έχουν να διαδραµατίσουν σπουδαίο ρόλο από την άποψη αυτή, σε συνεργασία µε τα
άλλα όργανα, µε τα κράτη µέλη και µε τις οµάδες των διαφόρων εµπλεκόµενων
φορέων.
Θα µοιραστώ απολύτως την κοινή ευθύνη της Επιτροπής να προωθήσει τη
στρατηγική της Λισσαβώνας. Το µελλοντικό µου χαρτοφυλάκιο έχει να διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο ως προς το θέµα αυτό. Οι γλωσσικές δεξιότητες αποτελούν
συνιστώσα της οικονοµίας της γνώσης. Ευνοούν την ανταγωνιστικότητα και την
κινητικότητα, υποστηρίζουν την καλύτερη εκπαίδευση, δηµιουργούν καλύτερες
θέσεις εργασίας, παράγουν καινοτοµία και επιχειρηµατικές ευκαιρίες στους τοµείς της
πληροφορίας, των µέσων µαζικής επικοινωνίας και αλλού, ενώ η πολυγλωσσία έχει
ουσιώδη σηµασία για την εσωτερική αγορά.

6.

Με ποιο τρόπο προτίθεσθε να βελτιώσετε τη δηµόσια εικόνα της
Επιτροπής;
Οι προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50
ετών, δεδοµένου ότι πολλαπλασιάστηκε ο αριθµός τους και η ανάγκη τους για
καλύτερη και ευρύτερη γνώση και ενηµέρωση σχετικά µε την Ένωσή τους. Οι πολίτες
ζητούν περισσότερα και όχι λιγότερα πράγµατα από την Ευρώπη και αισθάνονται την
ανάγκη να δουν ότι η Ευρώπη έχει τα µέσα και τη θέληση να ικανοποιήσει αυτές τις
προσδοκίες, για να αντιµετωπίσει τις µεγάλες προκλήσεις του σήµερα - παγκόσµιος
οικονοµικός ανταγωνισµός, αλλαγή κλίµατος, µετανάστευση και δηµογραφικές
αλλαγές.
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Μολονότι η Επιτροπή είναι µόνον ένας από τους παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για
την εύρυθµη λειτουργία της ΕΕ, είναι φυσικό η εικόνα της Επιτροπής να είναι
άρρηκτα συνδεδεµένη µε το ευρύτερο ζήτηµα των αντιλήψεων για την ΕΕ. Αν
επιβεβαιωθεί ο διορισµός µου, ο ενδεδειγµένος τρόπος µε τον οποίο θα προσθέσω τη
συµβολή µου στην καλή εικόνα της Επιτροπής είναι, αφενός, να εκτελώ τα καθήκοντά
µου µε επαγγελµατισµό και µε βάση τα υψηλότερα πρότυπα που πρέπει να διέπουν τη
συµπεριφορά των δηµόσιων λειτουργών και, αφετέρου, να συµβάλω στις εργασίες
ενός συλλογικού σώµατος που θα παράγει ουσιαστικά αποτελέσµατα υψηλής
ποιότητας.
Ο στόχος µου είναι να προσδιορίσω τους καλύτερους τρόπους και τα
αποτελεσµατικότερα µέσα ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών των
πολιτών µέσα στα όρια των καθηκόντων µου και σύµφωνα µε το ρόλο και τη
λειτουργία των υπηρεσιών που θα έχω υπό τη µελλοντική ευθύνη µου.
Οι πολίτες της ΕΕ επιθυµούν να αντιλαµβάνονται καλύτερα και να έχουν λόγο
σχετικά µε το έργο της ΕΕ και τον τρόπο µε τον οποίο το εκτελεί. Η επικέντρωση στο
τοπικό επίπεδο αποτελεί βασική αρχή της επικοινωνιακής στρατηγικής της Επιτροπής
και υπ' αυτήν την έννοια συνδέεται στενά µε την πολυγλωσσία. Η Επιτροπή
συµµετέχει όλο και πιο ενεργά στην ανάπτυξη µιας πραγµατικής επικοινωνιακής
πολιτικής, αλλά η επιτυχία της εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τη συνεργασία
µε όλους τους βασικούς φορείς που συµµετέχουν στη χάραξη της ευρωπαϊκής
πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι επίτροποι είναι τα δηµόσια πρόσωπα της Επιτροπής. Με την προσχώρηση της
Ρουµανίας και της Βουλγαρίας η Επιτροπή κερδίζει δύο ακόµη φωνές ικανές να
επικοινωνήσουν µε τους πολίτες. Σκοπεύω να δραστηριοποιηθώ ενεργά, σε στενή
συνεργασία µε τους συναδέλφους µου επιτρόπους, επικοινωνώντας προσωπικά µε
τους πολίτες όχι µόνο για τα ζητήµατα που υπάγονται στο µελλοντικό χαρτοφυλάκιό
µου, αλλά και για τις άλλες κύριες προτεραιότητες της Επιτροπής και της Ένωσης.
Η γλώσσα είναι η πεµπτουσία της επικοινωνίας και η πολυγλωσσία βρίσκεται στον
πυρήνα των προσπαθειών για ενίσχυση του διαλόγου και αύξηση της διαφάνειας. Αν
διοριστώ µέλος της Επιτροπής, θα µπορέσω από τη θέση µου να εξακολουθήσω να
συµβάλω στην προσπάθεια βελτίωσης των ικανοτήτων και της δυνατότητας της
Επιτροπής να εξασφαλίσει τα γλωσσικά µέσα που καθιστούν δυνατή την καλύτερη
επικοινωνία µε το κοινό. Θα επικεντρώσω τις προσπάθειές µου στην επίτευξη του
στόχου της Επιτροπής να βοηθήσει αποτελεσµατικότερα τα κράτη µέλη στην
προετοιµασία των πολιτών τους να απολαύσουν τα οφέλη που προσφέρει η βελτίωση
της επικοινωνίας µέσα στο πλούσιο πολυπολιτισµικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον
της Κοινότητάς µας.

IV. ∆ηµοκρατική λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
7.

Πώς αντιλαµβάνεσθε τη λογοδοσία σας προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο;
Έχει θεµελιώδη πολιτική σηµασία για τη δηµοκρατία, την αποτελεσµατικότητα και τη
νοµιµοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λογοδοτεί το σώµα των Επιτρόπων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το µόνο άµεσα εκλεγµένο ευρωπαϊκό όργανο και,
εποµένως, έχει ιδιαίτερη δηµοκρατική νοµιµοποίηση, καθώς αντιπροσωπεύει τους
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λαούς των κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραµατίζει καίριο ρόλο για
την προώθηση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δίνοντας όραµα στο
ευρωπαϊκό σχέδιο και φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της.
Η καθηµερινή συνεργασία µεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής αποτελεί τη
βάση ενός εποικοδοµητικού πολιτικού διαλόγου µεταξύ των δύο οργάνων. Αυτή η
συνεργασία περιλαµβάνει τα εξής: τακτικό διάλογο µεταξύ των επιτρόπων και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· άµεση πρόσβαση και διαύλους επικοινωνίας µε τον
επίτροπο· διαθεσιµότητα των επιτρόπων έναντι των ευρωβουλευτών· σεβασµό της
αρχής της διαφάνειας όσον αφορά τις δραστηριότητες της Επιτροπής· ταχεία παροχή
σαφών πληροφοριών· και προθυµία των Επιτρόπων να τείνουν ευήκοον ους στις
ανησυχίες του Κοινοβουλίου και να τις θεωρούν σηµαντικό παράγοντα κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων της Επιτροπής. Η συµφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, που συνήφθη το Μάιο του
2005, παρέχει τη βάση για την σχέση αυτή, βελτιώνοντας τον εποικοδοµητικό διάλογο
και τη ροή πληροφοριών, ενισχύοντας την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής και
ενδυναµώνοντας τη συνεργασία όσον αφορά τις νοµοθετικές διαδικασίες και τον
προγραµµατισµό.
Εποµένως η στενή συνεργασία µου µε το Κοινοβούλιο έχει ουσιώδη σηµασία. Θα
διατηρήσω, τόσο άµεσα όσο και µέσω των υπηρεσιών µου, τακτικό εποικοδοµητικό
διάλογο µε το Κοινοβούλιο, και ειδικότερα µε την επιτροπή πολιτισµού και παιδείας,
αλλά και µε την επιτροπή συνταγµατικών υποθέσεων, τηρώντας απαρέγκλιτα την
αρχή της διαφάνειας. Θα λαµβάνω προσεκτικά υπόψη µου τις απόψεις του
Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι µια καλή και έγκαιρη επικοινωνία µε το Κοινοβούλιο
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την εκτέλεση των καθηκόντων µου.

a.

Από αυστηρώς πολιτική σκοπιά, θεωρείτε ότι σε περίπτωση
αρνητικής έκβασης µιας ακρόασης ο ενδιαφερόµενος ορισθείς
Επίτροπος θα έπρεπε να αποσύρει την υποψηφιότητά του/της;

Οι ακροάσεις έχουν γίνει βασικό στοιχείο των διαδικασιών που έχει καθιερώσει το
Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας διορισµού και απαραίτητη συνιστώσα της
λογοδοσίας των Επιτρόπων προς το Κοινοβούλιο και, εποµένως, της δηµοκρατικής
νοµιµοποίησης της Επιτροπής. Οι ακροάσεις αποτελούν επίσης µια πρώτη ευκαιρία
για τη δηµιουργία σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ του ορισθέντος
επιτρόπου και του Κοινοβουλίου.
Όσον αφορά την έκβαση των ακροάσεων, είναι ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής
να αξιολογήσει ένα πιθανό αρνητικό αποτέλεσµα και να συναγάγει τα αναγκαία
συµπεράσµατα.
Αποδέχοµαι πλήρως την αρχή που καθορίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία ο
πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί να ζητήσει από ένα µέλος της Επιτροπής να
παραιτηθεί, αν το Κοινοβούλιο εκφράσει έλλειψη εµπιστοσύνης στο µέλος αυτό.

β.

Μέχρι ποιο βαθµό θεωρείτε ότι είσθε υπεύθυνος για τις απαντήσεις
που δίδουν οι υπηρεσίες σας στο Κοινοβούλιο εν συνεχεία
ερωτήσεων που διατυπώνονται από την επιτροπή αναφορών ή άλλες
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αρµόδιες επιτροπές; Σε περίπτωση που κληθείτε να δικαιολογήσετε
ή να εξηγήσετε παλαιότερες πράξεις ή παραλείψεις της Επιτροπής,
σε ποιο βαθµό κρίνετε τον εαυτό σας υπεύθυνο έναντι του
Κοινοβουλίου;
Η συµφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της
Επιτροπής ορίζει σαφώς ότι «µε την επιφύλαξη της αρχής της συλλογικότητας της
Επιτροπής, κάθε µέλος της Επιτροπής φέρει την πολιτική ευθύνη της δράσης στον
τοµέα τον οποίο έχει αναλάβει».
Κατά συνέπεια, αν διοριστώ, προτίθεµαι να εξασφαλίσω, κατά την ανάληψη των
καθηκόντων µου, ότι θα είµαι σε θέση να εγγυηθώ ότι δεν υπάρχει κανένα κενό στη
λογοδοσία της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο όσον αφορά τους τοµείς ευθύνης µου.
Θα ενηµερώσω φυσικά το Κοινοβούλιο αν κρίνω, µε την επιφύλαξη σχετικής
απόφασης του σώµατος των επιτρόπων, ότι τυχόν προηγούµενες επιλογές ή
αξιολογήσεις πρέπει να αναθεωρηθούν.

γ.

Πώς αντιλαµβάνεσθε την έννοια της πολιτικής ευθύνης ενώπιον του
Κοινοβουλίου για τις δραστηριότητες της δικής σας Γενικής
∆ιεύθυνσης ή των δικών σας Γενικών ∆ιευθύνσεων; Με ποιες
ενέργειες προτίθεσθε να εξασφαλίσετε την καλή διαχείριση της/των
δικής/κών σας Γενικής/κών ∆ιεύθυνσης/∆ιευθύνσεων;

Σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας των επιτρόπων, κάθε µέλος της Επιτροπής
είναι υπεύθυνο έναντι του σώµατος για τις δικές του δραστηριότητες και τις
δραστηριότητες των υπηρεσιών του. Ο Γενικός ∆ιευθυντής είναι υπεύθυνος έναντι
του επιτρόπου και του σώµατος για τη δέουσα εφαρµογή των κατευθύνσεων που
καθορίζονται από το σώµα και τον επίτροπο και, ειδικότερα, για τη διαχείριση της
Γενικής ∆ιεύθυνσης ή της υπηρεσίας, σε συνάρτηση µε την κατανοµή των σχετικών
αρµοδιοτήτων, όπως ορίζεται στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης, στο
δηµοσιονοµικό κανονισµό, στον εσωτερικό κανονισµό και στους κανόνες που έχουν
καθοριστεί στο πλαίσιο της διοικητικής και δηµοσιονοµικής µεταρρύθµισης της
Επιτροπής.
Για να εξασφαλίσω τη σωστή διαχείριση των Γενικών ∆ιευθύνσεων που θα έχω υπό
την ευθύνη µου, θα σεβαστώ πλήρως το νοµικό πλαίσιο και θα έχω ως γνώµονα τις
αρχές της αποτελεσµατικότητας, της ποιότητας, της παροχής καλύτερων υπηρεσιών
και της λογοδοσίας.
Θα αξιολογήσω, µαζί µε τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και µε τις υπηρεσίες
εσωτερικού ελέγχου, τις ανάγκες και τις προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζουν
σήµερα οι Γενικές ∆ιευθύνσεις και θα αποφασίσω σχετικά µε τις δέουσες ενέργειες,
αν και όπου χρειάζεται.
Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι οι σχέσεις µεταξύ των επιτρόπων και των υπηρεσιών
τους βασίζονται πρωτίστως στην αφοσίωση, την εµπιστοσύνη και τη διαφάνεια - ιδίως
για τις εξωτερικές επαφές.

8.

Πόσο σηµαντική θα θεωρούσατε την εφαρµογή της διοργανικής
συνεργασίας (Επιτροπή-Κοινοβούλιο), κυρίως µε τις αρµόδιες
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κοινοβουλευτικές επιτροπές που άπτονται του δικού σας τοµέα
αρµοδιότητας; Στο νέο αυτό πλαίσιο, ποια είναι κατά τη γνώµη σας η
έννοια της λέξης «διαφάνεια» στο πλαίσιο της διοργανικής νοµοθετικής
διαδικασίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου
και της Επιτροπής συγκεκριµένα, και των διοργανικών σχέσεων
γενικά;
Η διοργανική συνεργασία έχει νευραλγική σηµασία για τον τρόπο λειτουργίας του
ευρωπαϊκού θεσµικού συστήµατος και για τη νοµιµοποίηση, την αποτελεσµατικότητα
και την καλή διαχείριση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. Πρέπει να
βασίζεται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια, καθώς
επίσης στον τακτικό διάλογο, την υποβολή εκθέσεων και την ανταλλαγή
πληροφοριών.
Οι ακροάσεις θα είναι µια σηµαντική πρώτη ευκαιρία για την εγκαθίδρυση µιας καλής
σχέσης συνεργασίας µε τις επιτροπές που καλύπτουν το µελλοντικό µου τοµέα
ευθύνης, ούτως ώστε να µπορέσουµε να οικοδοµήσουµε µια σχέση εµπιστοσύνης και
σεβασµού.
∆εσµεύοµαι να τηρήσω πλήρως τις αρχές που καθορίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο
για τις σχέσεις µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, τη
διοργανική συµφωνία για τη βελτίωση της νοµοθεσίας -ένα άλλο σπουδαίο βήµα,
ειδικά για τον καλύτερο συντονισµό µεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της νοµοθετικής διαδικασίας-, καθώς και τους
κανόνες της επιτροπολογίας, όπως τροποποιήθηκαν εφέτος, ούτως ώστε να
εξασφαλίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα µπορεί να ασκήσει πλήρως τα νέα
ελεγκτικά δικαιώµατά του.
Πιστεύω ότι η ύπαρξη καλών σχέσεων µεταξύ των επιτρόπων και των επιτροπών του
Κοινοβουλίου έχει µεγάλη σηµασία. Πρέπει πάντοτε να αναζητούµε τρόπους
βελτίωσης αυτών των σχέσεων µε την ανταλλαγή πληροφοριών, το διάλογο, την
παρουσία και τη διαθεσιµότητα, καθώς και µε τη συνεκτίµηση των απόψεων που
εκφράζονται από τις επιτροπές.
Επιπλέον, θεωρώ σηµαντική συνιστώσα των καθηκόντων ενός επιτρόπου να είναι στη
διάθεση των µελών των επιτροπών και να συµµετέχει στις συνεδριάσεις τους, τόσο
έπειτα από πρόσκληση της εκάστοτε επιτροπής αλλά και µε δική του πρωτοβουλία.
Επιθυµώ να καθιερώσω σχέσεις άµεσης επικοινωνίας µε τους ευρωβουλευτές, ούτως
ώστε να µπορώ να ενηµερώνοµαι για τα θέµατα που τους απασχολούν και να τους
παρέχω γρήγορα σαφή ενηµέρωση.
Η αρχή της διαφάνειας έχει, κατά την άποψή µου, κεφαλαιώδη σηµασία, διότι δίνει
στους πολίτες τη δυνατότητα να συµµετέχουν πιο ενεργά στη χάραξη της πολιτικής
και στη λήψη των αποφάσεων, ενισχύει τη νοµιµοποίηση και τη λογοδοσία και
συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα και την καλή διακυβέρνηση. Η βελτίωση της
ποιότητας της νοµοθεσίας, η εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας και η κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου υποστηρίζονται από τη
διαφάνεια.
Η διαφάνεια έχει, επίσης, ουσιώδη σηµασία και για την καλή διοργανική συνεργασία.
Έχουν ήδη γίνει πολλά για να προωθηθούν το µεγαλύτερο άνοιγµα, η διαφάνεια και η
δυνατότητα πρόσβασης στις εργασίες των οργάνων της ΕΕ. Θα ήθελα να αναφέρω
ειδικότερα τον κανονισµό σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, τις
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δεσµεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή στη συµφωνία-πλαίσιο µε το Κοινοβούλιο,
καθώς επίσης και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια, που προωθείται από
την Επιτροπή. ∆εσµεύοµαι να εφαρµόζω αυτές τις διατάξεις απαρέγκλιτα και να κάνω
ό,τι είναι δυνατόν για τη βελτίωση της διαφάνειας και της ροής πληροφοριών.

V.

Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών

9.

Ποια συγκεκριµένα µέτρα κρίνετε απαραίτητα προκειµένου να
εξασφαλισθεί ότι η έννοια της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών
θα εφαρµοσθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς σας; Έχετε κάποια
πολιτική στρατηγική και ποιους οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους
κρίνετε απαραίτητους για την εφαρµογή αυτής της έννοιας της
ισότητας σε όλους τους τοµείς που συνιστούν το χαρτοφυλάκιό σας;
Η αρχή της ισότητας µεταξύ των δύο φύλων κατοχυρώνεται στις Συνθήκες. Τα
όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη οφείλουν να ενσωµατώσουν τη διάσταση αυτή σε
όλους τους τοµείς πολιτικής και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
σε όλα τα επίπεδα. Η σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζεται το ζήτηµα αυτό
αντανακλάται στον τρόπο µε τον οποίο έχει εφαρµοστεί η εν λόγω αρχή σε διάφορους
σηµαντικούς τοµείς πολιτικής, όπως η έρευνα, τα διαρθρωτικά ταµεία και η
στρατηγική για την απασχόληση.
Η κοινοτική πολιτική για την ισότητα των δύο φύλων σκιαγραφείται στον οδικό χάρτη
τον οποίο ενέκρινε η Επιτροπή την 1η Μαρτίου 2006. Η µέθοδος που συνιστάται για
την εφαρµογή αυτής της πολιτικής είναι η ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας
των δύο φύλων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές. Πιστεύω ότι η πολυγλωσσία µπορεί
να συµβάλει αποφασιστικά στην «εξάλειψη των στερεοτύπων που συνδέονται µε το
φύλο στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον πολιτισµό», πράγµα που είναι ένας από
τους στόχους του οδικού χάρτη. Όλα τα συγκεκριµένα µέτρα που προβλέπονται για
την προώθηση της γλωσσικής ποικιλοµορφίας στην Ένωση θα συµβάλουν στη
βελτίωση της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και, ελπίζω,
στην καταπολέµηση των στερεοτύπων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
συνδέονται µε το φύλο.
Η δέσµευση της Επιτροπής να εντάξει την ισότητα των δύο φύλων στο επίκεντρο του
προγραµµατισµού και της πολιτικής της ενισχύθηκε από το ρόλο της οµάδας
επιτρόπων για τα θεµελιώδη δικαιώµατα, την ελευθερία και την ισότητα ευκαιριών.
Αναµένω από το σώµα των επιτρόπων να εξακολουθήσει να δείχνει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την προώθηση της ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των δύο
φύλων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές.
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